
Videobook a lap alján!

Filozófia és szociológia

Az elmúlt években a Wesley János Lelkészképző Főiskolán (Interco-SSH európai projekt
keretein belül (http://interco-ssh.eu/en/) szervezett konferenciáinkon három filozófus-
generáció megszólaltatásával tekintettük át a magyar filozófia intézményes és eszmei
fejlődését. A tanácskozások videó-anyaga megtekinthető itt: :
https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_1990_elotti_evtizedekben,
https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_ezredfordulon,
https://www.youtube.com/results?search_query=%22Temavalasztasi+dilemmak+a+21+szazadi+filoz
ofiaban%22 .

A következő években annak feltérképezésére teszünk kísérletet, hogy az interdiszciplináris
együttműködésnek milyen gyakorlatai, hálózatai, intézményei épültek ki a magyar filozófiai
életben. Konferencia-sorozatunk első alkalmával a szociológiai és filozófiai szemléletmód
közötti kölcsönhatás, illetve a filozófusok és szociológusok közötti intézményes
együttműködés kereteit tárgyaljuk.

A konferencia előadásai három témát ölelnek fel:

1. Melyek azok az aktuális problémák, amelyek jelenleg leginkább megkövetelik a
filozófia és a szociológia közötti interdiszciplináris együttműködést, melyek azok a
témák, amelyekről jelenleg intenzív diskurzusok folynak az egyes tudományterületek
képviselői között?

2. Hogyan jellemezhetők az interdiszciplináris együttműködések keretei, fórumai
társadalomtudományos nézőpontból? (Intézmények, folyóiratok, a társszerzőségek,
lektorálások, minősítési folyamatok, közös pályázatok tapasztalatai). A
társadalomtudományos minősítésű kutatók helyzete filozófiai intézményekben és
filozófusok szociológiai tanszékeken.

3. Az interdiszciplináris együttműködések szubjektív értékelése: az együttműködés
tapasztalatai, „jó gyakorlatai”, csapdái, vitakérdései.

Nagy Péter Tibor – Szűcs László Gergely

Program

Helyszín VIII Dankó u 11, Kline terem

2019. november 21. csütörtök



09.00-09.10 Megnyitó

09.10-10.00 Németh Krisztina MTA KRTK RKI Az életvilág-fogalom az empirikus kutatómunkában
Tárgyszavak: Életvilág; reflexió; életútinterjú

10.00-10-50 Hidas Zoltán PPKE BTK Szociológiák és filozófiák Tárgyszavak:

10.50-11.10 Kávészünet

11.10-12.00 Huszár Ákos MTA TK SZI Osztályelemzés és társadalomkritika Tárgyszavak:
osztályelemzés, kizsákmányolás, társadalomszerkezet, társadalomkritika

12.00-12.50 Nagy Péter Tibor WJLF, ELTE TÁTK A magyar filozófiai mező hálózatelemzésének témái
Tárgyszavak: filozófiai intézmények, szerzők, objektivációk

2019. november 22. péntek

09.10-10.00 Somlai Péter ELTE TáTK Haladás, univerzalizmus, korszellem Tárgyszavak: haladás;
univerzalizmus; korszellem

10.00-10-50 Újvári Márta BCE SZI Analitikus filozófia témák tanítása – analitikus szociológia
környezetben. (Kutatási kitekintés) Tárgyszavak:

10.50-11.10 Kávészünet

11.10-12.00 Sivadó Ákos MTA BTK FI Bízzunk-e azokban, akik a bizalmunkat mérik? A fogalmi
tisztaság szerepe az empirikus társadalomkutatásban Tárgyszavak:

12.00-12.50 Szücs László Gergely iASK, Kőszeg Történeti szociológia filozófia és normatív filozófia
kapcsolatának vizsgálata Hans Joas példáján Tárgyszavak: történeti szociológia, normativitás,
szakralizáció

12.50-13.40 Ebédszünet

14.30-15.20 Sík Domonkos ELTE TáTK tbd Tárgyszavak:

Videobook

Megnyitó, Németh

https://youtu.be/PdLlaBh8hHQ

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_00.MTS

Németh

https://youtu.be/K5esFIZJMgI

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_01.MTS

Hidas



https://youtu.be/FnbO1SapQuE

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_02.MTS

Hidas

https://youtu.be/4AVy9Zh8E4g

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_03.MTS

Huszár

https://youtu.be/a80iGRswPqw

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_04.MTS

Nagy

https://youtu.be/_kVB1hnEbZg

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_05.MTS

Somlai

https://youtu.be/dUkcWdtPM4M

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_10.MTS

Újvári

https://youtu.be/6HLQnBTXtjA

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_11.MTS

Sívadó

https://youtu.be/Id_nutzoOy0

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_12.MTS

Sívadó

https://youtu.be/sjQIGUs89NE

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_13.MTS

Szűcs

https://youtu.be/09JjMrbN6oA

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_15.MTS

Sík

https://youtu.be/rKnicHwvPUE

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_16.MTS

Sík, zárszó



https://youtu.be/fDdrn7UqF7U

https://archive.org/download/WJLF_2018_2019/filozofia_es_szociologia_17.MTS


